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 الملخص:

تعترب ظاىرة اذلجرة يف الفضاء األورومتوسطي من بُت أىم القضايا اليت تثَت  العديد من اذلواجس لدى صناع القرار يف دول      
اإلرباد األورويب، واليت تلقي بضالذلا يف سلتلف ادلناسبات واللقاءات اليت ذبمع  الشركاء األوروبيُت ونظرائهم يف الضفة اجلنوبية 

ل ادلغاربية، وتعترب كذلك من بُت أىم النقاط ادلطروحة وادلتداولة يف سلتلف صيغ الشراكة األورومغاربية، نظرا دلا للمتوسط من الدو 
 تكتسيو من أعلية بالغة يف ربقيق األمن و االستقرار بالنسبة للشركاء يف منطقة ادلتوسط.

وبالرغم من كوهنا تعترب ظاىرة اجتماعية بطبعها إال أهنا باتت اليوم ربمل يف طاياهتا جدال كبَتا مصاحب ذلا، خاصة بالنسبة       
دلدركات اجلانب األورويب ومقاربتو ذلذه الظاىرة، اليت أخذت بعدا أمنيا يف التعامل معها، وبالتايل، أصبحت تشكل اليوم رىانا 

ر األورويب ، حبكم تداعياهتا وأبعادىا ادلختلفة  إىل جانب ارتباطاهتا بالتهديدات اجلديدة يف  الفضاء وربديا حسب التصو 
 ادلتوسطي.

Abstract 

         The phenomenon of migration in the Mediterranean region among the most 

important issues that raise many concerns among decision makers in the European 

union countries, especially  in the various events and meetings gathered European 

partners and their counterparts in the south Mediterranean sea , is also among the most 

important points raised and focus in various forms of partnership relations, because  it 

represents the most importance in achieving security and stability for the partners in 

the Mediterranean area. Despite, being considered a social phenomenon in character 

but it has become today carries an issues which considerable controversy companion 

to her, especially with regard to perceptions of the European side, and his approach to 

this phenomenon, which took a security dimension to deal with it, therefore, has 

become today a challenge from the European perception, because of their implications 

and dimensions in addition to their links to new threats in the Mediterranean space. 

، ادلقاربة األمنية ،العالقات األورومغاربية،  األورومتوسطي، الفضاء اذلجرة غَت الشرعية : الكلمات المفتاحية
.اإلرباد األورويب ة،بيو حلدود األور ا  

 



 مقدمة

 ىوة وفجوة واسعة ، و 21لقد عرفت ادلنطقة الغربية للفضاء ادلتوسطي خاصة مع مطلع القرن      
ادلوازين على سلتلف األصعدة بُت ضفيت الشمال واجلنوب حلوض البحر األبيض ادلتوسط، شلا  اختالل

نتج عنو ظهور توترات دائمة غلى جانب األخطار والتهديدات اجلديدة اليت أصبحت سبيز ىذا 
اجلانب من الفضاء األورومتوسطي، كقضايا اإلرىاب، اجلرؽلة ادلنظمة، هتريب األسلحة، ادلتاجرة 

 خدرات.... وغَتىا من التهديدات اليت أصبحت تعرفها ادلنطقة اجلنوبية للمتوسط.بادل

يف        حيزا ىاما احتلتيف ىذا السياق، تعترب كذلك ظاىرة اذلجرة أحد القضايا الرئيسية اليت      
يف  العالقات األورومغاربية عرب مراحلها ادلختلفة، شلا جعل قضايا اذلجرة ربتل صدارة األولويات

 استقرارسبثل مصدر هتديد داخلي وعدم  العتبارىااحملادثات والًتتيبات األمنية بُت اجلانبُت، نظرا 
مع  ارتباطاهتاإقليمي يف الدول ادلتوسطية على حد سواء حسب التصور األورويب ذلا، السيما يف إطار 

 فة اجلنوبية منها.سلتلف التهديدات اجلديدة اليت باتت تشهدىا ادلنطقة ادلتوسطية خاصة الض

ادلختلفة على  وانعكاساهتاشلا مت ذكره ، وعلى ضوء ادلخاوف األوروبية من قضايا اذلجرة  انطالقا     
وتزايد حدة التهديدات  غَت الشرعية األوضاع الداخلية األوروبية ،خاصة يف ظل تعقد ظاىرة اذلجرة

إلى أي مدى أصبحت تشكل  التالية:ؽلكننا طرح اإلشكالية اليت بات يعرفها الفضاء ادلتوسطي،
 ؟الهجرة تهديدا أمنيا على األوضاع الداخلية والخارجية في الفضاء األورومتوسطيظاهرة 

 لإلجابة على ىذه اإلشكالية سنحاول معاجلة ىذا ادلوضوع من خالل التطرق إىل احملاور التالية:    

 .احملور األول: طبيعة اذلجرة يف الفضاء األورومغاريب

 .احملور الثاين: ادلقاربة األمنية األوروبية للهجرة

 .احملور الثالث: األبعاد األمنية ادلختلفة للهجرة يف ادلتوسط

 

 

 المحور األول: طبيعة الهجرة في الفضاء األورومغاربي



يف البداية وقبل التطرق لقضية اذلجرة يف الفضاء األورومغاريب، كان لزاما علينا تناول ىذه        
، حبيث يرتبط موضوع اذلجرة دبسالة التكاثر السكاين، االقتصادي-االجتماعيالظاىرة يف إطارىا 

غَت متوازن  ، خاصة أن توزيع السكايناالستقرارلكون أن ادلتغَت الدؽلوغرايف ؽلثل مصدرا زلتمال لعدم 
بُت الشمال واجلنوب،فهناك ثورة سريعة يف الًتكيب السكاين حلوض البحر األبيض ادلتوسط، إذ 

ادلتوسط، زبشى الدول األوروبية وبشكل متزايد ما يسمى بالقنبلة السكانية يف دول جنوب وشرق 
وىذا ما ،  1% يف دول مشال ادلتوسط 0.5% مقابل 2.4تقدر ب  عوذلك يف ظل معدالت توزي

 اذلجرة األوروبية .    غلعل اخللل يف تعداد السكان يف ادلنطقة ؽلثل عامال مؤثرا يف سياسات

فالدول األوروبية تنظر إىل حركة اذلجرة من دول جنوب وشرق ادلتوسط نظرا لفقدان الفرص       
إىل الزيادة السكانية يف هتديدا ألوروبا، وشلا يزيد من ادلخاوف األوروبية إضافة  باعتبارىا االقتصادية

% ومعدل 20دول جنوب وشرق ادلتوسط ، معدل البطالة الذي يصل يف بعض ىذه الدول إىل 
% من الناتج القومي 11.5% سنويا، والديون اليت بلغت 03الذي ال يتعدى  االقتصاديالنمو 

اجلنويب للمتوسط  الشمال  الذي ؽلثل حسب التصور باذباهاإلمجايل، وكلها عوامل تدفع إىل اذلجرة 
، أن عدد ادلهاجرين 2005أكثر رفاىية يف مجيع اجملاالت، حيث قدرت ادلفوضية األوروبية يف سنة 

 0.97 مليون مهاجر وىو ما ؽلثل نسبة 08إىل  04.5غَت الشرعيُت يف دول اإلرباد األورويب من 
 .2من إمجايل عدد سكان دول اإلرباد األورويب 01.73إىل 

دول اإلرباد  اىتمامواألمن يف البحر األبيض ادلتوسط  االستقرارتت ربظى قضية حيث با       
، باإلضافة إىل  20عانت حربُت عادليتُت خالل القرن  داألورويب بالدرجة األوىل، السيما أن أوروبا ق

سللفات احلرب الباردة وما نتج عنها من أوضاع ساعلت إىل حد بعيد يف تكريس مسألة األمن 
يف القارة كأولوية أوىل، وعليو، فإن القضية األمنية ظلت تقلق دول اإلرباد األورويب  رارواالستق

وباخلصوص الدول ادلشاطئة للضفة ادلتوسطية، اليت بات مشكل تأمُت احلدود اجلنوبية للقارة األوروبية 
 اذلاجس األكرب ذلا.

 

 واالجتماعي االقتصادي باالستقرارواألمن يف احلوض الغريب للمتوسط يرتبط  االستقراروإذا كان      
والسياسي يف دول الضفة اجلنوبية للمتوسط ، فإنو يف ظل تفاقم ظاىرة اذلجرة  وتداعياهتا على الدول 



ء يف الفضا واالستقرارادلغاربية على حد سواء، ىذا ما قد يؤدي إىل بروز حالة  عدم األمن  األوربية و
ادلشكلة األمنية يف كامل احلوض ادلتوسطي، إىل  انعكاساتالغريب للمتوسط، باإلضافة إىل بروز 

التطرف الديٍت، ادلتاجرة بادلخدرات ...، ،يب دلدارك قضايا اإلرىابو صور أور جانب وجود رؤية وت
اليت ميزت عامل  اجلديدة واألوضاعادلختلفة مع ىذه التهديدات  وارتباطاهتافمثل ىذه القضايا األمنية 

ما بعد هناية احلرب الباردة ، أصبحت تستلزم بطبيعة احلال التنسيق والتعاون بُت الدول ادلعنية يف 
العديد من اجملاالت اليت تقتضي ضرورة توحيد اجلهود وتكثيف سبل وأطر التعاون ادلشًتك.أين بات 

بالعمل ادلشًتك  اىتموافقد يدرك الشركاء األوروبيون مدى خطورة مثل ىذه التهديدات، لذلك 
يف الفضاء ادلتوسطي.حيث يلجأ اإلرباد األورويب يف  واالستقراروربقيق منطق األمن  الحتوائها

سياساتو ادلتعلقة باذلجرة إىل هنج سياسة تشديد إجراءات الدخول، وشلارسة الرقابة عن طريق 
    .   3 الفضائية االتصاالتنظام  استخدام

 ة الهجرة في العالقات األورومغاربيةالفرع األول: مسأل

ذلا أبعادىا ادلختلفة وقضايا فرعية  اجتماعيةؽلكنا القول يف اجلانب، ىو أن اذلجرة ىي ظاىرة      
 االقتصاديمرتبطة هبا على سلتلف األصعدة وادلستويات، سواء على ادلستوى السياسي، 

، وبالتايل فهي ذات آثار متعددة تنعكس على حياة األفراد واجملتمعات وحىت الدول، واالجتماعي
الشراكة  اتفاقياتحيث أولت الدول ادلغاربية أعلية كبَتة ذلذه الظاىرة من خالل إدراجها يف مجيع 

ثل ، خاصة يف الفضاء الغريب للمتوسط الذي أصبح ؽلواالستقراراألورومغاربية وربطها دبسائل األمن 
  اجملال احليوي لتنامي سلتلف الظواىر والتهديدات اجلديدة يف ادلنطقة.

مصطلح اذلجرة السرية يف فرنسا بدأ مع مطلع الثمانينيات من القرن العشرين،  استعمالحيث أن     
احلكومة الفرنسية أن ادلعيار األول لتسوية وضعية ادلهاجرين يتمثل يف  اعتربت 1982ويف سنة 

 . 4 منصب الشغل

 

بشكل فردي أو مجاعي من موقع إىل آخر حبثا وضع أفضل  االنتقال"فإذا كانت اذلجرة ىي      
" حسب تعريف علم السكان ذلا، أو ىي "تبدل احلالة أم دينيا أم سياسيا اقتصادياأم  اجتماعيا

، فإن اذلجرة غَت الشرعية يف  5 االجتماعكتغيَت احلرفة أو الطبقة" حسب تعريف علم   االجتماعية



معناىا العام ىي التسلل عرب احلدود الربية والبحرية، واإلقامة بدولة أخرى بطريقة غَت مشروعة، وقد 
تكون اذلجرة يف أساسها قانونية وتتحول فيما بعد إىل غَت شرعية. وتتضمن اذلجرة غَت الشرعية يف 

لقانوين للحدود دخوال أو خروجا من الًتاب الوطٍت غَت ا االجتيازمضموهنا اذلجرة السرية، وتعٍت 
 .  6 للدولة

اليت ال تزال تؤرق اجملتمع الدويل وتشغل بال  االجتماعيةفأصبحت سبثل اآلن من أعقد القضايا      
 السياسيُت خاصة يف الدول ادلتقدمة.

ة الداخلية واخلارجية ضلو يف ىذا الصدد، تعترب ادلنطقة ادلغاربية الطريق التقليدي حلركات اذلجر      
بُت الشعوب ادلغاربية  االجتماعيةالقرب اجلغرايف والروابط التارؼلية والعادات  العتباراتأوروبا، نظرا 

واألوربية، حيث شهدت دول أوروبا اجلنوبية موجة واسعة من اذلجرة السيما من قبل دول ادلغرب 
ومباشرة بعد  االستعماريةفة خالل احلقبة العريب: اجلزائر،ادلغرب وتونس، حيث كانت أكثر كثا

، فاجلوانب التارؼلية، احلضارية والطبيعية، باإلضافة إىل القرب اجلغرايف ىي عوامل مشجعة االستقالل
 .7 لظاىرة اذلجرة من جنوب ادلتوسط إىل مشالو

حسبهم  فنجد أن أوروبا معنية بدرجة كبَتة بكل ما يتعلق بدول ادلغرب العريب اليت أضحت      
يف       يف الفضاء ادلتوسطي، فاإلرباد األورويب ككتلة موحدة والدول األوربية االستقرارقوسا لعدم 

الفضاء الغريب للمتوسط  تعترب أن اذلجرة الكبَتة الوافدة إليها من الضفة اجلنوبية للبحر األبيض 
ادلتوسط بالتحديد ىي مصدر خطر على أمنو، بينما كانت دولو يف الستينات والسبعينات من القرن 

، أين كانت تلعب ادياالقتص وازدىارىاتعترب ىذه الظاىرة من العوامل ادلساعدة يف ربقيق ظلوىا  20
دورا كبَتا يف تشجيع حركات اذلجرة لتوفَت اليد العاملة ضلو الدول األوربية لدواعي ادلصلحة الظرفية 

 ظروف تلك ادلرحلة. اقتضتهااليت 

 

ففي ىذا اإلطار، صلد أن األفواج األوىل للمهاجرين ادلغاربة ضلو أوروبا تعود إىل احلرب العادلية      
ادلواطنُت ادلغاربة إىل االنضمام إىل جيشها وإعادة  االستعماريةدعت فرنسا القوة  األوىل، عندما

احلريب  واالقتصاد تشغيل مصانعها ادلشلولة، بفعل التعبئة العسكرية الفرنسية.فمتطلبات الدفاع الوطٍت
ألف شخص من دول  500ىي اليت دفعت بسلطاهتا إىل توظيف أكثر من  آنذاكولية لفرنسا كقوة د



ادلغرب العريب )اجلزائر، ادلغرب وتونس( وربويلهم إىل فرنسا خالل سنوات احلرب، ونفس السيناريو 
احلرب العادلية الثانية لكن بشكل أكثر كثافة وتطورا. وبالتايل، فإن اذلجرة ادلغاربية  اندالعتكرر مع 

على  االستعماريةالقوة  رىاباعتباادلباشرة اليت فرضتها فرنسا  االستعماريةللعالقة  انعكاسليست سوى 
  8الدول ادلغاربية الثالث ادلذكورة 

فحىت قبل هناية احلرب الباردة مل تكن قضية اذلجرة سبثل مشكلة بالنسبة للدول األوربية ،      
الظروف واألوضاع اجلديدة النامجة عن سقوط اإلرباد السوفييت وتوسع اإلرباد األوريب ضلو الشرق، قد 

على مسألة اذلجرة يف العالقات األورومغاربية، حبيث أصبحت ىذه الظاىرة تشكل ألقت بضالذلا 
ربديا أمنيا ورىانا جعلت من أوروبا تغَت من مداركها األمنية ذباه ادلهاجرين الوافدين إليها من الفضاء 
 اجلنويب للمتوسط، أين بات األمر يتطلب منهم تسخَت كل اإلمكانيات وادلوارد دلواجهة تدفقات

 .ةبيو للحدود األور          اخًتاقالتصدي لكل زلاوالت  وادلهاجرين غَت الشرعيُت 

من حركات اذلجرة إليها من خالل  االستفادةفبينما كان باإلمكان بالنسبة للدول األوروبية       
والثقافات بُت ضفيت ادلتوسط، لكن ىيمنة ادلقاربة األمنية  اجملتمعاتجعلها أداة ربط وتواصل بُت 

األوربية على مسار الشراكة األورومغاربية، جعلت من قضايا اذلجرة ىاجسا يثَت العديد من ادلخاوف 
معدالت البطالة يف  ارتفاع) اخلوف من  االقتصاديلدى الشركاء األوربيون، سواء ما تعلق منو بالشق 

حدة اليمُت  ازديادالداخلي يف أوروبا،  االجتماعي) هتديد النسيج  االجتماعي أوربا( أو اجلانب
الدول األوربية من خالل تورط  واستقرارأو اجلانب األمٍت ) هتديد أمن  ادلتطرف ذباه ادلهاجرين(

ادلهاجرين غَت الشرعيُت يف  سلتلف اجلرائم (، وبالتايل ىذا ما من شانو حسب التصور األوريب هتديد 
دلنظومة األوربية األمنية بوجو خاص، أمام النسب ادلتزايدة لتدفقات ادلهاجرين الوافدة من دول الضفة ا

 .اجلنوبية للمتوسط 

ولعل ما يًتجم ىذا اخلوف األورويب ىو إمكانية حدوث وقيام هتديدات أخرى يف ربالفاهتا مع      
مهاجر يف الدول  األوربية، نتيجة ظروف قضايا اذلجرة نتيجة الشعور باإلقصاء والنظرة السلبية لل

من قبل اجر أكثر عرضة للتجنيد والتعبئة قد ذبعل من ادله ،العيش يف حالة يأس وحرمان وهتميش
شبكات ادلافيا والتهريب واإلجرام ذلذه  استغاللوالتنظيمات اإلرىابية إىل جانب  سلتلف احلركات

 ء ادلهاجرين يف صفوفها.األوضاع من خالل زلاولة ذبنيد أكرب عدد من ىؤال



الدول األوربية بأن اذلجرة ادلغاربية ال سبثل سوى جزء فقطك من الظاىرة  اعًتافوعلى الرغم من     
مليون مهاجر ( إىل أهنا تؤكد دائما على  21اإلمجالية اليت تعاين منها دول اإلرباد األوريب ) حوايل 

 االجتماعية،االقتصاديةأوروبا بادلوازاة مع تداعياهتا  يف االندماج مشاكلأهنا العوامل اليت تتسبب يف 
من دخول ادلهاجرين إىل  أوربا سياسات ربد أتبعتواألمنية على األوضاع يف أوروبا.وذلذه األسباب 

سياسات جديدة تتعلق بإعادة ادلهاجرين إىل بلداهنم والعمل على مساعدهتم  وانتهجت، أراضيها
من ادلسوغات اليت تدفع هبا للحد من تدفق اذلجرة إذلا صعوبة تأقلم وإعادة إدماجهم يف أوطاهنم، و 
األوريب، شلا يطرح مشكالت األقليات واألديان داخل  االجتماعيادلهاجرين ثقافيا داخل اإلطار 

عنصري قوي يف  اذباهالدول ادلقصودة باذلجرة ، كما تثَت قضية ادلهاجرين وسكان دول الشمال وبروز 
 .9 ه ادلهاجرينىذه األقطار ذبا

سياسي  استقرارويزداد القلق األوريب أيضا إزاء اذلجرة غَت الشرعية وما قد تؤدي إليو من عدم      
وأمٍت، كما يزيد القلق األوريب أكثر فأكثر خاصة أن نسبة كبَتة من ادلهاجرين ىم من ادلسلمون، 
األمر الذي يثَت تساؤالت حول وجود مد إسالمي بأوروبا، وإمكانية تأثَت ىذه األقلية داخل 

إلسالم أو ما ا انتشاراجملتمعات األوربية ادلسيحية ، شلا يساىم ىذا الوضع يف تغذية اخلوف من 
يعرف بظاىرة اإلسالموفوبيا، وبالتايل، ىذا ما يدفع إىل تعميق الفجوة بُت ادلهاجر و شعوب 

، األمر الذي قد ينجر عنو تورط ىؤالء ادلهاجرين يف أعمال إجرامية وإرىابية كتعبَت عن االستقبال
 .االستقبالرفض التهميش واإلقصاء الذي يتعرض لو أثناء تواجده يف دول 

ويرى اجلانب العريب أن ىناك جانبا أعمق للمشكلة  أال وىي التمييز يف سياسات اذلجرة من      
قبل دول مشال البحر األبيض ادلتوسط، ففي الوقت الذي تشدد اخلناق على اذلجرة من دول جنوب 

با وشرق ادلتوسط، تتساىل سياسات الدول األوروبية عندما يتعلق األمر بادلهاجرين من دول أورو 
الشرقية ، وذلك بالرغم من كون جزء كبَت ذبارة الدول األوربية وحاجاهتا من النفط يتم من خالل 

 .11 ادلتبادل بُت أوروبا الشرقية والغربية االعتمادادلنطقة العربية ، يف حُت يضعف 

 المحور الثاني: المقاربة األمنية األوروبية للهجرة

منطق جديد يف أدبيات الدراسات األمنية،  21طلع القرن لقد سيطر يف اآلونة األخَتة مع م    
وادلتعلق أساسا بظاىرة األمننة يف سياسات الدول ذباه الغَت، حيث يثَت ىذا ادلصطلح العديد من 



بشأنو، السيما عندما يتعلق األمر بالعالقات األوروبية ادلغاربية يف مسألة  واالستفساراتالتساؤالت 
يف الفضاء األورومتوسطي، يف ىذا الصدد، صلد إسهامات مدرسة كوبنهاغن  التعاطي مع واقع اذلجرة

يف ربليلها للجوانب ادلوضوعية والذاتية،  حبيث وضحت كيف تصَت قضية ما مشكلة أمنية. فكما 
بادلمارسة  -زلددا للسلوك -تصبح رىانا امنيا اجتماعيةأن مسألة ويلفرز  أرنولديرى  الواقعي 

، إذا بفضل قوة صيغة مضمون الكالم يتم تأمُت أو االجتماعيُتللعاملُت  االستطرادية، االستداللية
باألحرى أمننة رىان بتقدؽلو على أنو يتعلق ضمنا أو صراحة باألمن، وبالتايل احلصول على معاجلة 

 اليت مل تكن موضوع عملية أمنة  وتبقى خاضعة دلعاجلة االجتماعيةغَت معتادة مقارنة بالرىانات 
 استخدامسياسية روتينية، وبالتايل، فإن وصف قضية ما من قبل احلكومة بأهنا مشكلة أمنية  يشرعن 

 .11 استثنائيةوسائل 

خاصة يف ظل تداعيات اذلجرة السرية اليت تواجو الدول ادلستقبلة، صلد تزايد معدالت اجلرؽلة يف     
كلة ليس ذلا مدلوالت أخالقية أو أحكام قيمية ادلناطق اليت يقيم فيها ادلهاجرين السريُت،  وىذه ادلش

شلا       للمهاجرين غَت الشرعيُت واالجتماعية االقتصاديةبقدر ما ىي تعبَت عن تردي األوضاع 
 للقارات      بتنظيمات اجلرؽلة الدولية العابرة والتحاقهمبعض جرائم السرقة  ارتكابيضطرىم إىل 

12. 

وعليو، فاذلجرة تعترب من قبيل الرىان األمٍت منذ أن سبت أمننتها خالل الثمانينات) حيث يعترب      
           ، اقتصاديةادلهاجرون كتهديد للهوية الوطنية احملددة ثقافيا (، بينما كانت زبضع يف السابق دلعاجلة 

فغن التصور  Didier Bigoديديه بيغو ) ادلهاجرون كعمال مغًتبُت (، فكما يرى الباحث 
ليؤثر على كل السياسات  األورويب لظاىرة اذلجرة بدأ ينحو منحا أمنيا منذ هناية الثمانينيات

واإلسًتاتيجيات اليت سيتبناىا األوروبيون ذباه ىذه الظاىرة من منطلق التخويف ادلتعمد من طرف 
 .13األوروبيون جملتمعاهتم صناع القرار

 اجتماعيبُت األمن واذلجرة وكيف تصبح ىذه األخَتة عرب خطاب وبالتايل، فإن الربط       
وسياسي مسألة أمنية ، قضية ىامة بعد أن ربولت اذلجرة إىل مشكلة أمن كربى بالنسبة ألوروبا 

إشكاليات الدراسات  بُت األمن واذلجرة يؤدي إىل أحد أبرز الربط وأنديدييه بيغو. حسب تعبَت 
باري ب: العالقة بُت اذلجرة والتصادم احلضاري واألمن، حيث يعترب يف الغر  االجتماعيةاألمنية 



مسألة أكثر أعلية شلا كان عليو احلال خالل  االجتماعيأنو على األرجح أن يصبح األمن  بوزان*
احلرب الباردة يف العالقة بُت ادلركز) الغرب( واحمليط ) اجلنوب(، وذلك عرب مسأليت "اذلجرة والتصادم 
بُت اذلويات احلضارية ادلتنافسة ". إذ يعترب اذلجرة اآلتية من األطراف من أىم ادلخاطر ادلهددة لألمن 

  . 14يدىا اذلوية احلضارية وثقافة اجملتمعات الغربية للمركز لتهد االجتماعي

إن أمننة اخلطاب األورويب حول اذلجرة صاحبتو إجراءات متتالية أدت إىل بروز مستويُت من      
التعامل مع ىذه الظاىرة، حيث يتمثل ادلستوى األول يف بناء فضاء أمٍت أورويب داخلي يتكون من 

باذلجرة،  الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية، وما صاحبو من تنسيق أمٍت مشل مجيع اجلوانب ادلرتبطة
بينما يتمثل ادلستوى الثاين، والذي ال يقل خطورة عن األول يف إعادة صياغة مفهوم احلدود وال 

 .15 عملية ادلراقبة مركزيتو لتسهيل 

وعليو، فادلتتبع للسياسات األوربية ذباه الفضاء اجلنويب للمتوسط السيما ما تعلق منها األمر     
اء ىذه اإلجراءات اخلاصة بادلراقبة واحلراسة ادلقًتحة وادلتبناة من قبل دبسألة اذلجرة ، غلد أساسا أن ور 

السلطات األوروبية، والسياسات التقييدية ادلتخذة من قبل الدول األعضاء، شاغل أمٍت مضمر يف  
 أن، ولكن من الواضح 2001سبتمرب  11احلر، وخباصة بعد  االنتقالكامل ادلقاربة األوروبية دلسألة 

ى ، إذ يتم احلديث على تدىور البيئة اليت يتسبب هبا التدفق الكثيف لألجانب، واخلطر علوما أخر 
، وخطر تآكل اذلوية اجلمعية من خالل االجتماعيةالذي ؽلثلو ىذا التدفق على أنظمة الرعاية 

، ثقافية ودينية سلتلفة، والتنافس احملتمل يف  اجتماعيةرلموعة سكانية أجنبية ربمل مسات  امتصاص
األسفل، يف حُت يتناسى ىؤالء الشركاء اإلسهامات  باذباهسوق العمل، والضغط القوي على األجور 

  .16 والدؽلوغرافية والثقافية االقتصاديةاإلغلابية دلوجات اذلجرة على األصعدة 

ديسمرب  13فأكثر، ففي  أكثروىكذا، لقد باتت منظومة رقابة احلدود اخلارجية زلكمة  
تبٌت اجمللس األورويب إجراء ينص على إلزام السلطات الوطنية بالقيام بتدقيق منهجي لكل  2004

، نظاما 2004ديسمرب  28وثائق السفر عند الدخول يف حدود شنغن، وقدمت ادلفوضية يف 
ان يهدف إىل السماح بشأن التأشَتات ، يقوم بتحسُت الرقابة على احلدود اخلارجية، وك استعالميا

 حلرس احلدود باحلصول على قواعد بيانات خبصوص:

 التأشَتات ) ادلمنوحة، ادللغاة، ادلرفوضة ( -



 معطيات خاصة بأمل احلياة بالنسبة إىل حامل الوثيقة -

             وكانت مراقبة احلدود سبارس يف نقاط العبور ادلسموحة يف كل زليط اإلرباد األورويب ويف 
مطارات وزلطات القطار(، ومن اجل ربسُت ادلنظمة، أنشأ اإلرباد وكالة خاصة ذلذا  داخلو )

(، وجعل مقرىا Frontexteبفرونتكس )، ادلسماة 2004أكتوبر  24الغرض، أجازىا تشريع 
، وتوسعت بشكل متواتر منذ 2005يف فرصوفيا ، حيث باشرت ىذه الوكالة عملها يف شهر أكتوبر 

، ودخلت ىذه 2007مليون يورو عام  80مليون إىل  06وقفزت ميزانيتها من   ،17ذلك التاريخ 
يف إطار ادلشاريع الرائدة، من قبل الدول األعضاء على  استحدثتالوكالة بسرعة كبَتة ادلراكز اليت 

 :18 الوجو اآليت

 وكالة برلُت ) من أجل احلدود الربية ( -
 وكالة روما ) من أجل احلدود اجلوية ( -
 لبَتيو ) من أجل احلدود اجلوية (وكالة ا -
 وكالة مدريد ) من أجل احلدود ادلتوسطية الغربية ( -

 

ولقد زاد البعد األمٍت لسياسات اذلجرة إىل اإلرباد األورويب من التقييد على اذلجرة إليها يف ظل     
صاحل زبوف متزايد من التطرف اإلسالمي الذي أدى بدوره إىل حاالت من ادلعاملة التفضيلية ل

األمٍت إىل  االعتبارمهاجرين مسيحيُت، سواء من أوروبا الشرقية أو من بلدان نامية، كما دفع ذلك 
قيام تعاون بُت دول مشال ادلتوسط األوروبية من جهة، ودول جنوبو وشرقو من جهة أخرى دلواجهة 

 . 19ظاىرة التطرف واإلرىاب 

كما قامت بلدان اإلرباد خبطوة إضافية على طريق جعل الرقابة أكثر إحكاما،فتم إنشاء "          
RABIT (Rapid Border Interventions Teams  ،)فرق تدخل حدودية سريعة "مسيت ب: 

" ادليثاق  27أكتوبر، تبٌت بلدان اإلرباد  16من أجل مكافحة عبور احلدود غَت الشرعي، ويف 
يف  يف إطار ىذا ادليثاق على تشكيل "مكتب دعم أورويب" اواتفقو بشأن اذلجرة واللجوء "،  األورويب

لبلدان ادلصدر، وذلك من  و تتمثال يف تشجيع ادلعرفة ادلتبادلةتم، مه2009النصف األول من عام 



األوروبية  أجل بلورة سياسات أكثر دقة بشان ضبط احلدود. ويف نفس السياق طورت البلدان
أكثر  االنتقاءغلعل معايَت  2002أكثر تقييدية، فالقانون اإلسباين لعام  ذباىاتبامتها القانونية منظو 

، بينما انتقائي انفتاح باذباه، يذىب 2004قسوة، ومشروع القانون األدلاين الذي مت تبنيو عام 
 .21، يستهدف مكافحة اذلجرة السرية وحصر حق اللجوء2002القانون الربيطاين لعام 

يف ىذا اإلطار، لقد مشلت السياسة األمنية لدول اإلرباد األورويب ذبددا ملحوظا ذباه بلدان       
) يف ىذا ادلؤسبر مت الًتكيز على  *211995ادلنطقة العربية، وخباصة الفًتة اليت تلت مؤسبر برشلونة عام 

من شقا خاصا دبسألة ، حيث تضواالجتماعية واالقتصاديةاألمنية -العديد من القضايا السياسية
من أجل  االجتماعاتاذلجرة نظرا ألعليتها يف العالقات األورومتوسطية، حبيث سيتم تشجيع عقد 

زبص التدفق  والضغط الناذبُت عن اذلجرة .حسب ما جاء يف وثيقة اإلعالن  اقًتاحاتالوصول إىل 
22 ). 

اجليوبوليتيكي أثناء حبثها يف ىذا  حيث إعتربت ىذه السياسة من ادلسائل احلساسة ذات الطابع      
ادلؤسبر، األمر الذي دفع دول اإلرباد األورويب إىل زيادة تركيزىا على اجلوانب األمنية لسياستها العربية 
خالل تطرقها إىل عملية السالم يف الشرق األوسط. ىذا باإلضافة إىل اجلوانب السياسية اخلاصة 

لحة الدمار الشامل، وكذلك ادلشاكل األمنية ادلتعلقة باإلرىاب األسلحة النووية وأس انتشارباحلد من 
دول اإلرباد األورويب أن معاجلة رلمل ىذه  واعتربتوالتطرف ومكافحة اجلرؽلة ادلنظمة وادلخدرات.

ادلسائل غلب أن يتم يف إطار التعاون األمٍت اإلقليمي بُت دول حوض البحر األبيض ادلتوسط، حيث 
العريب إىل ربقيق  السالم يف ىذا احلوض، كما -ة التعاون األمٍت األورويبينبغي أن تؤدي سياس

ال ؽلكن فصلو عن ضرورة معاجلة مسألة األمن والسالم يف  االستقرارأكدت كذلك أن ربقيق ىذا 
 ادلتوسط معاجلة شاملة.

ة العربية ، إال األمٍت والسياسي يف ادلنطق االستقرارأنو ال ؽلكن مواجهة نتائج عدم  اعتربتحبيث     
من خالل ربقيق السالم العادل بُت دول ادلنطقة دبفهومو الشامل وبشكل أوسع شلا ىو متعارف عليو 
تقليديا، حيث غلب أن يضم ما ىو أبعد من اجلانب العسكري، ليشمل أيضا جوانب أخرى أمنية 

 .23وإجتماعية واقتصاديةوسياسية 



ية للهجرة  تعاجل يف إطار منفرد، حبيث كانت كل دولة ففي السابق كانت السياسات األوروب      
حرة يف التعامل مع قضايا اذلجرة ، من خالل إتباع أساليب وسياسات أحادية اجلانب لتعزيز أمنها 

دبختلف التهديدات اليت  وارتباطاهتاموجات اذلجرة غَت الشرعية  ازديادومراقبة حدودىا، لكن مع 
رلتمعة، دفعت ىذه األوضاع اجلديدة إىل ضرورة تنسيق اجلهود وتوحيد  أوروباباتت تواجهها 

 السياسات لضبط ىذه الظاىرة والتخفيف من حدهتا.

لكن مع التطور احلاصل والتوسع الذي شهده اإلرباد األورويب يف العقود األخَتة من مساره      
اهتم لتطرق دلسائل اذلجرة التكاملي، دفعت بدولو إىل  زبصيص حيزا ىاما من جهودىم  ومشاور 

اليت مت عقدىا يف ىذا الشأن، حيث صلد يف ىذا السياق، أنو  واالجتماعاتوىذا عرب سلتلف القمم 
، شينغن ، الذي يعترب دبثابة األساس الذي قام عليو نظام 1985عام شاربروك  اتفاقمنذ توقيع 

سيق إلزامي بُت الدول األعضاء فيما ، حاولت ادلفوضية األوروبية القيام بتناالتفاقوعلى إثر ىذا 
مع              ؼلص الدخول واإلقامة والوصول إىل سوق العمل، ومكافحة اذلجرة السرية والتعاون 

 بلدان ادلصدر.

 

 

إىل التعاون بُت دول اإلرباد  دعاالذي  1995وىو ما كرسو كذلك إعالن برشلونة لسنة     
اذلجرة من اجلنوب، ودلكافحة اجلرؽلة ادلنظمة،  والحتواءاإلرىاب األورويب والدول ادلتوسطية دلكافحة 

 امتدادالسياسي يف ىذه الدول ادلتوسطية، نظرا لكون أن اخلوف من  االستقراروىذا هبدف ربقيق 
، 24نفوذ احلركة اإلسالمية ؽلثل ىاجس ذو أمٍت  لدى صناع القرار يف مؤسسات اإلرباد األورويب

، اليت أطلقت 1999عام Tampereتامبيري عليو إىل أن جاءت قمة وبقي احلال على ما ىو 
برنامج أوربة سياسات اذلجرة ، ىذا الربنامج ادلتمحور حول سياسات ادلراقبة دلوجات اذلجرة اجلديدة 

، االقتصادية االحتياجات، أين مت تبٍت سياسة مشًتكة حول تقييم  25وسياسات الدمج الداخلية
الدؽلوغرافية ووضعية البلدان األصلية قصد إحياء اذلجرة الشرعية مع أفضلية للمهاجرين من أصل 

على إسًتاتيجية سياسية وبرنامج تقارب القوانُت حول اذلجرة هبدف إقامة  االتفاقأورويب، كما مت 
 .26موحدة دلراقبة احلدود اخلارجية لفضاء شينغن إسًتاتيجيةنظام مشًتك واللجوء إىل 



 المحور الثالث: األبعاد األمنية المختلفة للهجرة في المتوسط

وثيقا بُت اذلجرة غَت الشرعية ) السرية ( وبُت  ارتباطايف كثَت من األحيان يبدو لنا جليا أن ىناك     
سلتلف اجلرائم األخرى اليت تنشط يف إطار أعمال خارجة عن القانون، من خالل ما يعرف بالظاىرة 

، اليت تكون غطاءا وستارا للعديد من الشبكات والعناصر اخلطَتة اليت تستهدف الربح غَت اإلجرامية
ادلشروع والًتويج للمخدرات، ادلستعملة ألساليب العنف غَت ادلشروع كأساس لنشاطها اإلجرامي، 

ضية على ىذا األساس، سنحاول يف ىذا احملور تسليط الضوء على أىم األبعاد ادلختلفة اليت ترتبط بق
 ، وىذا من خالل التطرق إىل العناصر التالية:األخرىاذلجرة يف إطار ربالفاهتا مع الظواىر اإلجرامية 

 الفرع األول: الهجرة واإلرهاب

ؽلكننا القول أنو مل ػلظ أي موضوع من ادلواضيع ادلدرجة يف إعالن برشلونة باجلدول، كما         
 االجتماعاتبرشلونة وسلتلف  اجتماعىذا اجلدل لسنوات بعد  أستمرحظي موضوع اإلرىاب، ولقد 

نظرة كل طرف إىل اآلخر إىل ظاىرة اإلرىاب) الدول  واختالفاليت تلتو نتيجة األوضاع الداخلية 
الداخلي ألنظمة الدول ادلغاربية بالدرجة  واالستقرارادلغاربية(،اليت كانت هتدد األمن  األوروبية و

ىذه األوضاع  انعكاس احتمالاألمٍت، وبالتايل،  أو االقتصاديانب السياسي، األوىل، سواء على اجل
 دول الضفة الشمالية للمتوسط .  استقراراليت تعيشها جنوب ادلتوسط على ظروف 

يف الدول اجلنوبية إىل الدول األوروبية بفعل  االستقراروعدم  االضطرابإذ سرعان ما ينتقل ىذا       
تنامي وزيادة حدة تدفقات ادلهاجرين الوافُت إىل ىذه الدول، واليت تعترب ادلالذ اآلمن للجماعات 

األوضاع ادلزرية وادلًتدية اليت يعاين منها ادلهاجرين غَت  استغاللوالتنظيمات اإلرىابية، من خالل 
 عمليات التجنيد والتعبئة لتقوية شبكاهتا وتدعيم ادلنتمُت إليها، وىذا الشرعيُت من أجل القيام بأكرب

من أجل توظيف ىؤالء لتقوية نفوذىا وتعزيز قدراهتا البشرية،  واالستقطابعن طريق زلاوالت اإلغراء 
وإغلاد فرص شغل، ىذا وبالرغم من   واالجتماعيوصعوبة التأقلم الثقايف  االندماجربدي  أمام السيما
، فإهنم ما زالوا يعانون من عدة أشكال من التمييز االستقباليقوم بو ادلهاجرون يف تنمية دول  كلما

، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى، تنامي ظاىرة اليمُت ادلتطرف يف  27واإلقصاء يف كل اجملاالت 
مل يكن  الغربية. حبيث وادلبادئأوروبا، وتعايل األصوات اليت ترى يف ادلهاجر مصدر هتديد للقيم 



اجلرائم اإلرىابية النشاط اإلجرامي الوحيد، بل أن  وانتشارللهجرة غَت الشرعية تأثَت على تنامي 
 28بتأثَت العودلة بفعل التطور التكنولوجي. ارتباطا ازدادتاألفعال اإلجرامية 

وإذا كان ىناك إمجاع بُت الشركاء ادلتوسطيُت حول خطورة ىذه الظاىرة، دلا تشكلو من هتديد       
كثَتة يف إدراك الظاىرة يف حد ذاهتا وفهمها، حيث   اختالفاتىناك ن ادلنطقة، فإ واستقرارألمن 

ت عام ومشًتك دلفهوم اإلرىاب، وىذا رغم احملاوال اتفاقنسجل يف ىذا الشأن، عدم الوصول إىل 
اليت قدمت إلبراز أىم تداعياتو وخطورتو على الشعوب والدول على حد سواء." فاإلرىاب ىو كل 
عمل عنف سبارسو جهة غَت رمسية أو غَت نظامية"، وىو ما يقودنا إىل القول بأنو ليس ىناك معيار 

 ثابت وزلدد نرتكز إليو للتفريق بُت أعمال ادلقاومة أو الكفاح ادلسلح وبُت اإلرىاب.

 

ففي ىذا السياق، كان لقد كان ىناك مشكل أثّر على الدول ادلشاركة يف ندوة برشلونة لقضية     
اإلرىاب، حيث يكمن ىذا ادلشكل يف التصور واإلدراك األورويب ذلذه الظاىرة، ذلك أنو " من 

لي يف البديهي أن ىذا اإلحساس باخلطر القادم من الضفة اجلنوبية ال يساعد على إقامة تعاون فع
رلال األمن بُت ضفيت البحر األبيض ادلتوسط"، ألن تصور الدول العربية ذلذه الظاىرة ؼلتلف عن 

 .29التصور األورويب ذلا

بات أن ىناك  دويل، واىتماموتعقد ظاىرة اذلجرة اليت أخذت منحى تصاعدي  ازديادوأمام     
ل عودلة قضايا اذلجرة وزوال ) شبكات، تنظيمات وحركات( أصبح يتشكل يف ظ رلتمع غَت مدين
سابقا. ىذا اجملتمع أصبح يعرف دبجتمع  انتقالوكانت تفصل ادلهاجر وربد دون   اليتاحلدود واحلواجز 

بادلخدرات، رلتمع اإلرىاب العابر للقوميات واحلدود الوطنية، ادلتاجرة  واالذبارالعنف واجلرؽلة ادلنظمة 
كثَتا من معطيات العودلة والتقدم التكنولوجي وفتح   استفادتبالسالح وهتريبو.فظاىرة اإلرىاب 

وادلعلومات من تقدم  االتصاالتاحلدود وتفاقم مسائل اذلجرة يف الدول ادلتوسطية، وما بلغتو ثورة 
أعمال العنف واإلرىاب وتسهيل عمليات  ارتكابحضاري....، وىذه العوامل كلها تساىم يف 

 .ارتكاهبا

اإلرىاب  ىو كل فعل إجرامي غَت مشروع أيا كانت اجلهة اليت سبارسو، فكما رأينا سابقا بأن      
مجاعة أو غَت ذلك،فظاىرة اإلرىاب قد تأخذ أشكاال سلتلفة، فهي  أوسواء أكانت دولة، أو تنظيم 



تظهر لدى دول مشال ادلتوسط يف إطار بعض مجاعات اليمُت ادلتطرف اليت تعكس مفاىيم العنصرية 
(، حيث أن اذلجرة غَت ادلشروعة للدول األوروبية تساىم يف la xénophobie)وكراىية األجانب 

 وانتهاكات االضطهادتأجيج مشاعر الكراىية لألجانب، وبعض ىؤالء ادلهاجرون يتعرضون ألخطار 
، من جانب آخر، يظهر اإلرىاب يف دول جنوب ادلتوسط والبلدان ادلغاربية بصفة 31حقوق اإلنسان

عنف إجرامية وزبريبية من طرف مجاعات متطرفة معارضة ألنظمة احلكم خاصة يف شكل أعمال 
 السائدة.

ونتيجة ضعف ادلستوى ادلعيشي يف الدول ادلغاربية، فقلد سبكنت ظاىرة اإلرىاب من التغلغل يف      
أوساط الفئات ادلهمشة وادلقصاة من اجملتمع، واليت تشكل على األرجح قاعدة شبانية بنسبة تصل إىل 

من حجم السكان، فبات لإلرىاب تنظيم وأساليب وأىداف زلددة، ذبد ذلا بؤر  ℅60يل حوا
اع دائرة سستإ و االجتماعية، خاصة مع تدىور األوضاع واالنتشارمواتية ومساعدة على التغلغل 

ة العودل          واإلنسانية وغياب الوازع الديٍت يف ظل طغيان  مظاىر  االجتماعيةالفقر وتدين القيم 
 ادلادية .

من جانب آخر، ال ؽلكن احلديث عن اإلرىاب يف الفضاء ادلتوسطي الغريب ، دون التطرق أو       
، حيث 21، اليت تعترب أىم  حدث دويل عرفو مطلع القرن 2001سبتمرب11يف معزل عن ىجمات 

، فسيشهد العامل  ةواالقتصاديرأى الغرب أنو طادلا تزايد عدد األفراد احملرومُت من حقوقهم السياسية 
زيادة يف اذلجرة غَت الشرعية، وما قد ربملو من متطرفُت، وبالتايل، فإن زلاربة ىذه اآلفات لن تكون 
مهمة أمنية فقط بل ربتاج إىل ربديث البالد اليت تأيت منها اذلجرة على أكثر من مستوى، فهذه 

مريكية ذباه ادلنطقة ادلغاربية، حبيث األحداث غَتت سياسات اإلرباد األورويب والواليات ادلتحدة األ
 .31باإٍلرىاب واقًتنتيف إطارىا ظاىرة اذلجرة السرية يف خطورهتا  أرتقت

إن ىذه األحداث ؽلكن إدراجها ضمن مظاىر العودلة اليت أفرزت أنواعا جديدة من مصادر       
 ازديادالتهديد، واليت كان ذلا تداعيات سلبية على الشعوب والدول ادلتوسطية، وادلتمثلة أساسا يف 

يات العداء والكره لإلسالم وادلسلمُت يف الدول الغربية، وما ؽلت ذلم بصلة، خاصة يف ظل التحد
متوسط  أناليت تواجهها الدول األوروبية) مشكالت العمالة، البطالة واذلجرة( ، حيث  االجتماعية

 وانعكاسات، وبالتايل، ىذا ما قد ينجر عنو نتائج 32 ℅8.8البطالة يف دول اإلرباد األورويب تبلغ 



نامي ظاىرة مباشرة على حياة ادلهاجرين يف تلك الدول، ىذا من جانب، ومن جانب آخر، صلد ت
األصولية الدينية ادلتطرفة اليت ترى يف العامل الغريب ادلسيحي زلل هتديد لقيمها ومعتقداهتا الدينية 
ومرجعياهتا الفكرية احملافظة، وبالتايل، التبشَت بدخول يف خط ادلواجهة ادلباشرة ضده، وضرب سلتلف 

مقو اجلغرايف األورويب، عن طريق تسخَت مصاحلو ومناطق تواجده سواء يف الدول ادلغاربية أو حىت يف ع
وسائل الدعاية واإلعالم يف أوساط ادلهاجرين ودفعهم إىل القيام بأعمال إرىابية وعمليات إجرامية ) 

 ، قتل األبرياء...(.انتحاريةتفجَتات، أعمال 

 

 

 

 الفرع الثاني: الهجرة والمخدرات والجريمة المنظمة

 وانعكاسمن جهة،  االقتصاديةالسياسي والرفاىية  االستقرار ادلوجود بُت االرتباطمن منطلق     
من إعالن برشلونة، ليؤكد  20الظروف ادلعيشية للسكان على احلالة السياسية للدول، جاء البند رقم 

اليت تؤثر على األمن اجلماعي يف البحر األبيض  االجتماعيةعلى ضرورة مكافحة سلتلف اآلفات 
هتريب         الدول ادلتوسطية قضية  باىتمام. ومن بُت ىذه القضايا اليت حظيت 33ادلتوسط

ما  االجتماعيةحة ىذه الظواىر فادلخدرات واجلرؽلة ادلنظمة، حيث جاء يف فحوى اإلعالن حول مكا
 يلي:

يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحديا رئيسيا تتم مواجهته بواسطة السياسيات  –" 
....... يقرون بإقامة تعاون وثيق في كل االقتصاديكانية المناسبة من أجل تسريع اإلقالع الس

مجاالت الهجرة الخفية، يوافقون على دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى الوقاية من 
اإلرهاب ومكافحته بشكل فّعال،...... يعتبرون أيضا من الضروري المكافحة معا وبشكل 

 .34 ريب المخدرات واإلجرام الدولي والرشوة......"فّعال ضد ته

، أوضح  2004ىناك تقرير صادر عن منظمة األمم ادلتحدة سنة فيما ؼلص قضية ادلخدرات،       
مليار دوالر سنويا، وىو ما ؽلثل نسبة  500أن رقم األعمال العادلي لتجارة ادلخدرات يقارب حوايل 



من التجارة العادلية، وبُّت نفس التقرير أن زراعة وإنتاج ادلخدرات سبثل مصدر الدخل  ℅ 08
الواسع وادلتزايد ذلذه الظاىرة، أصبحت  االنتشارماليُت من السكان، وبسبب  04الرئيسي حلوايل 

 االقتصاديةخطَتة على النظم  انعكاساتذبارة ادلخدرات بكل أنواعها من أكرب العوامل اليت ذلا 
 والسياسية يف العامل. واالجتماعية

لقد شكلت ادلتاجرة بادلخدرات وهتريبها عادلا جديدا خارج القانون، أين برزت بشكل كبَت       
من القرن ادلاضي على ادلسرح السياسي الدويل، فنهاية احلرب الباردة قد أعطت  90خالل سنوات 

التجارة  انفتاحليت تعمل يف رلال ادلخدرات، كما أن رلاال أكرب للحرية وادلناورة للمنظمات اإلجرامية ا
الدولية ساعد على سهولة سبرير وتبادل ادلواد ادلخدرة، وذلك على الرغم من اجلهود الدولية دلكافحة 

 .انتشارىاىذه اآلفة ومنع 

ية على وؽلثل إنتاج وذبارة ادلخدرات أحد التهديدات اليت تواجو سلتلف البلدان ادلغاربية واألوروب    
حد سواء، فهذا ادللف ؼلص دول ادلغرب العريب مباشرة وادلغرب األقصى بصفة أخص، حيث يعترب 
ادلغرب من بُت كبار البلدان ادلنتجة و ادلصدرة دلختلف أنواع ادلخدرات، حيث يعترب يف ىذا اجملال 

طن  2000بية حبوايل ادلزود األول ألوروبا هبذه ادلادة، حيث تقدر صادرات ادلغرب ضلو السوق األورو 
 % من القنب اذلندي مصدره من ادلغرب.80% و 60سنويا، أين صلد أن ما بُت 

إضافة إىل ىذا، يعد ادلغرب كذلك مصدرا ومعربا لتجارة ادلخدرات السيما مادة الكوكايُت      
طريقها عرب  واذلَتويُت القادمة من دول أمريكا اجلنوبية، وادلوجهة إىل السوق األوروبية واليت تأخذ

مضيق جبل طارق أو عرب األراضي اجلزائرية اليت أصبحت تعترب معربا رئيسيا للتهريب، نتيجة لعمليات 
تضييق اخلناق على شبكات التهريب يف مضيق جبل طارق،وؽلكن حصر أسباب تنامي نشاط 

 شبكات إنتاج وهتريب ادلخدرات يف ادلنطقة ادلغاربية يف األسباب التالية:

أو           فعلي تتزايد حدتو داخل اجملتمعات األوروبية، سواء الطلب التجاري وجود طلب -1
 الطلب الكالسيكي.

يف       غياب فرص العمل والشغل، وبصفة عامة شروط إنعاش أنظمة إنتاجية بديلة خاصة  -2
 .اقتصاديةمشال ادلغرب، تلك ادلنطقة اليت بقيت على ىامش كل حركة 



الداخلي  االستقراراألمن وعدم  انعداممن ىنا، تبدو لنا ظاىرة ادلخدرات من بُت أىم عوامل       
( بالنسبة لكل من الدول ادلنتجة وادلستهلكة، ولذلك نالحظ أن ىناك واالجتماعي االقتصادي)

العمل يف مسؤولية مزدوجة للطرفُت األورويب وادلغاريب يف زيادة تفاقم ظاىرة ادلخدرات، وبالتايل، غلب 
ىذا ادلشكل الذي أضحى يكون  احتواءإطار مشًتك وتنسيق اجلهود الدولية واإلقليمية من أجل 

 كالفقراألخرى   االجتماعيةوربالفاهتا بباقي اآلفات  ارتباطاهتاظاىرة متعدد األبعاد، والسيما يف 
وثيقا بكل أنواع  باطاارتمعدالت اذلجرة غَت الشرعية، ىذه األخَتة أصبحت ترتبط  وارتفاعوالبطالة 

مظاىر اإلجرام ادلختلفة) هتريب البشر، السالح، اجلرؽلة ادلنظمة...(، نظرا لكون ادلهاجرين السريُت 
أصبحوا يشكلون الوقود احليوي دلختلف التنظيمات واجملموعات اإلجرامية اليت تقوم بعمليات التجنيد 

جملتمعات الغربية، اليت تّكن ذلم كل مظاىر العداء والتوظيف ادلباشر لتلك الفئة ادلهمشة وادلقصاة يف ا
 والكراىية. 

وبالتايل، كان لزاما على اجلانبُت األورويب وادلغاريب القيام دببادرات تنموية شاملة يف ادلناطق        
الرخوة واحملرومة يف ادلنطقة ادلغاربية، خاصة يف مناطق الظل اليت تتواجد فيها تلك الشبكات من 

ات اإلجرامية العادلية، وىذا بقصد فتح أنشطة إنتاجية بديلة يف تلك ادلناطق اليت تكثر فيها التنظيم
زراعة ادلخدرات، ففي ىذا اإلطار، تعترب بارونات ذبارة ادلخدرات وهتريبها شلوال وزلركا رئيسيا 

و       بشر الوثيق دبنظمات هتريب األسلحة وادلتاجرة بال ارتباطهاللحروب ومصدرا للنزاعات حبكم 
 خطف الرىائن.... 

 الفرع الثالث: الهجرة وشبكات المافيا واإلجرام

يف البداية ؽلكننا القول بأن اذلجرة غَت الشرعية ىي عبارة عن حركة إنسانية متعثرة، ربمل يف      
طياهتا الكثَت من اآلالم واألحزان، وىذا النمط من اذلجرة غالبا ما يتحالف مع اجلرائم ادلنظمة من 

ودول  تزوير وسرقة وسلدرات وهتريب، ما غلعلو مصدرا للتهديد داخل دول التصدير والعبور
حيث يزداد معدل  . 35 وثيقا باذلجرة غَت الشرعية ارتباطا، حبيث أن ىذه اجلرائم ذبد ذلا االستقبال

جرائم الشباب من ادلهاجرين طرديا بزيادهتم يف اجملتمعات، وتنحصر تلك اجلرائم يف عمليات السطو 
اس وهتديدىم والقتل على الن واالعتداءاتوالنهب والسرقة وزبريب ادلمتلكات العامة واخلاصة، 



يف أحياء على أطراف ادلدن وصعوبة تأقلمهم يف اجملتمعات  انعزاذلمادلتعمد، وقد زاد من أعدادىم 
 .36 اجلديدة

وعالقة متالزمة بُت اذلجرة وسلتلف  ارتباطابأن ىناك  االستنتاجمن جانب آخر، ؽلكننا      
الشبكات اإلجرامية األخرى، حيث تنشط مجاعات وشبكات نقل ادلهاجرين يف الفضاء الغريب 

سبثل علزة وصل بُت الضفتُت الشمالية واجلنوبية، ولقد زادت نشاطاهتا اإلجرامية   باعتبارىاللمتوسط 
لحة من طرف ادلهاجرين يف مغادرة األوطان بدرجة كبَتة و بصفة متسارعة ، خاصة أمام الرغبة ادل

يف أوروبا، حيث أصبحت سبثل ىذه الشبكات أحد اخطر الشبكات العادلية التخريبية يف  واالستقرار
ادلهاجرين والعبور هبم إىل الضفة الشمالية  انتقالالدول ادلغاربية، نظرا لقدرهتا على ادلساعلة يف 

لصعبة يف اجملتمعات ادلغاربية اليت تعاين منها فئات كثَتة من للمتوسط، مستغلة األوضاع ادلعيشية ا
اجملتمع السيما فئات الشباب منهم، وذلك من خالل القيام بعمليات الًتويج والدعاية حلركات 
اذلجرة السرية يف صفوف أبناء اجملتمعات ادلغاربية، حبيث أصبحت ىذه العمليات تشكل قطاعا مرحبا 

أكرب عدد شلكن من ادلهاجرين السريُت  استقطابالتهريب اليت تعمل على ومغريا بالنسبة لشبكات 
 ضلو أوروبا. 

 لالستغالليف دول الشمال ادلتوسطي، يبقى ادلهاجر كذلك عرضة  واالستقرارويف حالة العبور     
من طرف باقي اجلماعات اإلجرامية وتنظيمات ادلافيا، اليت ذبد فيهم  الظروف ادلواتية لتحقيق 

يف صفوفها، خاصة أمام حاالت  استقطاهبممكاسبها غَت ادلشروعة وأىدافها اإلجرامية، من خالل 
صعوبة و  االندماجيف رلتمعات تلك الدول الغربية بسبب ربدي  االطلراطوعدم الرغبة يف  االمتناع

 التأقلم مع متطلبات احلياة الغربية ادلغايرة لعادات وتقاليد ادلهاجرين احملافظة. 

األورويب دبسألة التطرف اإلسالمي واإلرىاب يف ادلنطقة العربية، مع تزايد  االىتمام ازدادحيث      
ت على تغذية احلركات العنصرية العرقية يف بعض الدول األوروبية وتعاظم ظلوىا ونفوذىا، أين عمل

، خاصة يف ظل  37الشعور ضد ادلهاجرين الشرعيُت وغَت الشرعيُت، ودعت إىل طردىم من البالد 
نربات الكره والعداء لكل ما  وازديادفرص شغل وتوفَت مناصب عمال قارة ذلؤالء ادلهاجرين،  انعدام

وامل وأخرى تقوم ىو أجنيب ومعادي للحضارة الغربية حسب تصور اليمُت ادلتطرف، فكل ىذه الع



 استغاللبعملية تغذية شبكات اإلجرام من خالل توفَت الدعم والسند البشري ذلا ، من خالل 
 أوضاع ادلهاجرين والعمل على درلهم يف فروعها وشبكاهتا .

فاإلرىاب والتطرف واجلرؽلة ادلنظمة وذبارة ادلخدرات واألسلحة، ىي قضايا مًتابطة، وتتطلب        
ترتكز على تعاون وثيق بُت  دبلوماسيةركا أوروبيا شامال بوسائل مالئمة عرب سياسة أمنية معاجلتها رب

ادلدنية والعسكرية، مع األخذ باحلسبان الطابع العادلي للتحديات اليت يتعرض ذلا النظام العادلي، 
 . 38 وتعدد األبعاد واألىداف األمنية للدول الكربى والتأثَتات الناذبة عنها

 

 

 

 

 خاتمة:

لقد شكلت ظاىرة اذلجرة من بلدان جنوب غرب ادلتوسط إىل دول مشال البحر األبيض         
ادلتوسط بعدا مهما ومتميزا يف العالقات األورومغاربية، حيث مثلت اذلجرة والتهديدات اجلديدة يف 

قضايا اذلجرة  لالتصاوذلك نتيجة  ادلتوسطيةادلتوسط ربديا وفرصة يف آن واحد أمام تعزيز الشراكة 
واألمنية )  االجتماعيةبقضايا أخرى ال تقل عنها أعلية وخطورة، السيما ادلسائل  وارتباطاهتاوتشابكها 

اإلرىاب، األصولية  والتطرف الديٍت، العنصرية، أعمال العنف وادلتاجرة بادلخدرات، ادلتاجرة 
 بالبشر...(.

ا وجوىريا يف سلتلف احملادثات وادلشاورات بُت وعليو، فلقد أصبحت قضية اذلجرة عنصرا زلوري     
األطراف األوروبية وادلغاربية ، نظرا لتجلياهتا وأبعادىا ادلختلفة اليت قد سبثل حسب ادلدركات األوروبية 
أحد أىم التهديدات ادلباشرة اليت تتعرض ذلا اجملتمعات والدول األوروبية يف حالة عدم التصدي ذلا 

رق والوسائل ادلتاحة، دبا يف ذلك األساليب األمنية والقمعية، وىذا ما يؤشر ومواجهتها دبختلف الط
، إىل ظاىرة سياسية  يف بعدىا االجتماعيويدل كيف أصبح يتم التعامل مع ظاىرة إنسانية يف أصلها 



األمٍت، وىذا يف إطار أمننتها عن طريق التعاطي معها كتهديد أمٍت، بعد أن كان ينظر ذلا يف السابق 
الدول  احتياجاتتساىم يف تنمية اجملتمعات الغربية، وتليب  واقتصادية اجتماعيةلى أساس أهنا حركة ع

 ادلغاربية من خالل مساعلات وربويالت ادلهاجرين إىل بلداهنم األصلية.
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